
SÉRUM 
BIOFIRMADOR   
MATIFICANTE

O sérum definitivo para peles 
mistas, oleosas ou acneicas

Controla a oleosidade sem esquecer de 

hidratar e proteger o microbioma.
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Dúvidas ou mais informações?  
Fale com a nossa equipe técnica:  
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•  Controla a oleosidade, reduzindo a 
produção de gordura em até 52% 
sem ressecar nem deixar a pele 
descamativa.

•  Promove hidratação balanceada 
que chega até as camadas mais 
profundas da epiderme, deixando  
a pele 40% mais hidratada após  
30 minutos da aplicação.

•  Tem ação antiacne inteligente, 
restaurando o equilíbrio do 
microbioma cutâneo e controlando  
a população de C. Acnes. 

•  Diminui a dilatação dos poros e 
melhora a textura da pele.

O que ele faz e para quem é recomendado?

•  Reduz a inflamação e a pigmentação 
das manchas causadas pela acne 
após 5 semanas de uso.

• Promove efeito tensor imediato.

Para quais peles:

• OLEOSAS

• MISTAS

• ACNEICAS 

Quando usar:

• Diariamente, de manhã e à noite. 

•  De manhã, após a limpeza da pele  
e antes do protetor solar.

•  À noite, após a limpeza da pele e antes  
dos demais produtos noturnos.



1    Possui uma abordagem inovadora, 360º, 
que abrange todas as necessidades das 
peles mistas, oleosas ou acneicas: controla a 
oleosidade, inibe a acne e promove hidratação 
balanceada, simultaneamente.

2    Evita o efeito rebote, comum nos produtos 
antioleosidade que, ao ressecarem a pele, 
induzem ao aumento da produção de gordura.

3    Textura leve, de toque seco, fácil de espalhar  
e de rápida absorção, permitindo praticidade 
na aplicação dos produtos seguintes sem  
pesar na pele. 

4    A pele fica confortável, sem a sensação de  
que há uma película pegajosa sobre ela.

Sérum Biofirmador 
Matificante:

Hidratação eficaz 
e prolongada, em 
todas as camadas 
da epiderme e 
até a camada 
basal, estímulo a 
proliferação natural 
saudável e reforço ao 
microbioma positivo.

Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada Basal

Derme

4

Por que o Sérum Biofirmador 
Matificante é a sua melhor escolha?

5    Não se restringe a evitar a perda transepidérmica 
da água: além disso, hidrata as camadas mais 
profundas da epiderme em uma atuação 
completa que atrai a água, estimula a produção  
e a retém na pele. 



6    Não possui substâncias oclusivas que prejudicam  
a performance da fórmula e que ainda são muito  
usadas pelas principais marcas no Brasil*, como:

        • Óleo Mineral (Paraffin, Paraffinum Liquidum, Mineral Oil)
       • Silicones (Dimethicone)
       • Polímeros Vinílicos (Vinil Dimethicone)
       •  Poliisobuteno Hidrogenado Sílica  

(Hydrogenated Polyisobutene (and) Silica)

       • Metacrilato (Polymethyl Methacrylate)

*Esses ingredientes são usados para reter umidade, melhorar a homogeneidade e dar sensorial 
aveludado. Porém, eles restringem a penetração dos demais ativos para além do extrato córneo. 
Essa construção de fórmula é considerada ultrapassada pois compromete a eficácia do produto.

Fórmulas 
convencionais:
Hidratação superficial e efêmera, 
rapidamente perdida pela 
agressão dos agentes externos 
ou pelo processo descamativo, 
falta de coesão celular e  
minimização da função barreira.

Camada 
Córnea

Camada 
Granulosa

Camada 
Espinhosa

Camada 
Basal

Derme
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7    Não possui ativos seborreguladores 
conhecidos por terem elevado potencial 
sensibilizante e que são amplamente 
utilizados no Brasil*, como:

       • Ácido Salicílico.

       • Peróxido de Benzoíla.

       • Retinoides.

       • Ácido Naftóico.

       • Alfa-hidroxácidos – AHA.

*Esses ativos podem causar: ressecamento, descamação e eritema 
pela ação queratolítica excessiva; discromia pigmentar pela 
resposta inflamatória; fotossensibilidade; ação antibacteriana não 
seletiva que compromete o microbioma cutâneo.

8    Não possui ingredientes proibidos ou de 
uso restrito em outros países, mas ainda 
autorizados e utilizados no Brasil:

       •  EDTA - proibido na Austrália e partes da Europa.

       • Chlorphenesin - proibido no Japão.

       •  Ethylhexyl Methoxycinnamate - restrito na União 

Europeia.



9    Dermatologicamente testado, não 
fotossensibilizante, não irritante e sem 
disruptores hormonais já conhecidos.

10    Fragrância hipoalergênica: não possui 
alergênicos já conhecidos e ainda usados 
pelas principais marcas do segmento, 
como Propyl Gallate e Benzyl Benzoate.

11    Clean & Safe: atende aos critérios 
regulatórios de segurança tóxica e 
ambiental não só da Anvisa mas também 
dos principais mercados mundiais.
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12    Não tem ação queratolítica 
e não causa eritema.

13    Fórmula biomimética, 
pró-microbioma, eficaz 
e segura, que respeita 
os mecanismos 
naturais da pele, e com 
82% de ingredientes 
biodegradáveis.



         (Peumus boldus leaf extract; Rhodomyrtus         
         tomentosa fruit extract)

• Reduzem em até 52% a produção de gordura.

•  Controlam a população de C. Acnes, restaurando  
a harmonia do microbioma que protege a pele.

•  Reduzem lesões inflamatórias e vermelhidão 
decorrentes da acne. 

•  Reduzem o aspecto oleoso e as pápulas,  
pústulas e comedões.

•  Não têm ação queratolítica, não são 
fotossensibilizante e não causam eritema.

Bioativos e testes clínicos

Regulation 
of sebum 
production on 
sebocytes
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1    Bioativo do Boldo Selvagem do 
Chile e Bioativo do Mirtilo Rosa



Protection against C. Acnes-induced inflammationInhibition of 5α-reductase on sebocytes
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1   Bioativo do Boldo Selvagem do Chile e Bioativo do Mirtilo Rosa



Reduction of inflammation induced by oxidized squalene

AA: arachidonic acid, DHA: docosahexaenoic acid, EPA: eicosapentaenoic acid, PG: prostaglandin, LX: lipoxin, RVD/E: resolvin E-serie and D-serie.

Arachidonic acid
(AA)

Docosahexaenoic acid
(DHA)

Eicosapentaenoic acid
(EPA)

Prostaglandis Resolvins
D-series

Tromboxane Leukotrienes Protectins

Lipoxins Maresins

Resolvins

COX and LOX pathways LOX pathwaysLOX pathways

In vitro evaluation.
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Precursor Lipid mediator Oxidized squalene
(% of induction vs control)

Oxidized squalene + Rhodomyrtus tomentosa 
fruit extract (% of induction vs control)

AA
PGE2 +59% -71%

RVD2 +122% -45%

RVD2 +32% -24%

DHA

LXA4 +424% -93%

RVD5 +124% -67%

EPA

1   Bioativo do Boldo Selvagem do Chile e Bioativo do Mirtilo Rosa



2   Ácido Hialurônico de Alto Peso Molecular
      (Hyaluronic acid)

•  Promove hidratação imediata: 40% mais hidratação  
em apenas 30 minutos após a aplicação.

• Retém água na pele. 

• Promove efeito tensor.

•  Reforça a coesão entre os queratinócitos e restaura  
a função da barreira cutânea.

• Previne a descamação seborreica.

• Favorece o processo de regeneração de células saudáveis.

• Restaura a barreira protetora, diminuindo a perda de água.
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10



3   Polissacarídeos Marinhos
      (Kappaphycus alvarezii extract,  
      Eucheuma spinosum extract) 

•  Macromoléculas com alto grau de afinidade com 
as proteínas da pele.

•  Formam um biofilme que reduz a perda 
transepidérmica da água.

4   Biomoléculas Ativas do Pepino
      (Cucumis sativus fruit extract)

•  Comprovadamente mais eficientes do que o 
extrato de pepino na proteção dos queratinócitos.

•  Têm ação anti-inflamatória e calmante.

•  Reduzem a pigmentação das manchas após  
5 semanas de uso.

•  Reduzem a perda transepidérmica da água. 

Fórmulas que usam extrato de pepino têm benefícios 

limitados pois são incapazes de extrair todos os 

componentes valiosos da porção ativa da molécula.  

 

Já as Biomoléculas Ativas do Pepino permitem total 

aproveitamento dos benefícios, pois são obtidas por um 

processo tecnológico que extrai todos os componentes 

valiosos. A ação na pele é potencializada por meio da 

formação de uma rede polimérica sinérgica com os 

Polissacarídeos Marinhos.  
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5   Pró-vitamina B5  

      (Panthenol) 

•  No estrato córneo, é convertida em 

ácido pantotênico e então, distribuído 

e absorvido pelas células, se 

tornando Acetilcoenzima A (Acetil-CoA), 

mediador essencial de diversos processos 

bioquímicos, que:   

-  Geram energia, água e CO2, que contribuem 

para a vitalidade e hidratação das células.  
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-  Sintetizam ácidos graxos e esfingolipídios, 

que favorecem o funcionamento saudável 

da barreira cutânea e a redução da 

perda transepidérmica da água.   

-  Metabolizam aminoácidos que promovem maciez 

e elasticidade da pele. 

A Pró-vitamina B5 na mesma concentração presente 

na fórmula do Sérum Biofirmador Matificante 

aumenta o conteúdo aquoso do estrato córneo a 

curto e longo prazos, conforme gráficos a seguir.



Conteúdo aquoso do estrato córneo das 
regiões avaliadas dos antebraços antes e 
após 1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol

veículo
veículo + 0,5% P
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Teste de Tukey - Fatores de variação: formulações e tempos - Conteúdo aquoso do estrato córneo das 

regiões avaliadas dos antebraços após uma única aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 1 hora

Após 2 hora

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

48,84750

59,37000

57,47900

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

49,03200

59,98751

57,87500

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

50,57750

61,51500

58,18500

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

50,52501

10,1462964,07750

61,24000
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Pró-vitamina B5: conteúdo aquoso do estrato córneo.

 Teste a curto prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



Perda de água transepidérmica (TEWL) dos 
antebraços das voluntárias antes e após 
1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol

veículo
veículo + 0,5% P

veículo + 1,0% P

veículo + 5,0% P
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regiões avaliadas dos antebraços após uma única aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 1 hora

Após 2 hora

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

5,49050

4,63100

4,30700

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

6,09500

4,26800

4,33250

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

5,66250

4,37600

4,45250

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

5,68500

1,214904,26850

4,01550
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Pró-vitamina B5: perda transepidérmica da água.

Teste a curto prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



Perda de água transepidérmica (TEWL) dos 
antebraços das voluntárias antes e após 
1 e 2  horas de uma única aplicação das 
formulações estudadas (mediana e intervalo 
de confiança de 95%). 
* Significativo em relação ao basal (p<0,001)
P pantenol
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das regiões avaliadas dos antebraços durante 30 dias de aplicação das formulações estudadas.

Tempo Regiões avaliadas Média Valor crítico de Tukey 5%

Antes

Após 15 dias

Após 30 dias

1- Veículo

1- Veículo

1- Veículo

4,75400

4,34250

4,10350

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

2- Veículo + 0,5% de pantenol

4,67400

4,13050

3,84150

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

3- Veículo + 1,0% de pantenol

5,15700

4,05050

4,03200

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4- Veículo + 5,0% de pantenol

4,80950

0,922233,18150

3,38050
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Pró-vitamina B5: perda transepidérmica da água.

Teste a longo prazo.

Fonte: Bueno de Camargo Júnior, Flávio. “Desenvolvimento de formulações cosméticas contendo pantenol e avaliação dos seus efeitos hidratantes por bioengenharia cutânea” – Universidade de São Paulo, 2006. 



6   Aminoácidos Essenciais
      (Betaine, Sodium PCA, Sodium  
      lactate, PCA, Serine, Alanine,      
      Glycine, Glutamic acid, Lysine HCl,   
      Threonine, Arginine, Proline)

•  Reforçam o Fator de Hidratação 
Natural da pele.

•  Formam uma rede que ajuda a  
manter a coesão celular, a reter  
a água e reduzir a perda 
transepidérmica da água.

•  A composição de aminoácidos 
essenciais presentes na fórmula  
do Sérum Biofirmador Matificante  
é a mesma da pele, o que  
potencializa os resultados.
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Estrutura da Pele

Composição de 
aminoácidos no FHN

Composição de aminoácidos 
essenciais no produto

Componentes do FHN

FHN está presente no estrato córneo e desempenha um 
papel importante na manutenção da umidade da pele.

Fonte: H.W.Spier, G.
Pascher, Hautarzt, 7,55-60 (1956)

Epiderme
Estrato 
córneo

Derme

Tecido 
Subcutâneo

FHN

Aminoácidos                   42%

PCA                                  12%

Ácido lático                      11%

Ureia                                 7%

Outros                              28%

Aminoácidos 
básicos

Hidroxi 
aminoácidos 
neutros

Aminoácidos 
cíclicos 
neutros

Aminoácidos 
Ácidos

Outros aminoácidos neutros

14% 31%

45%

9%

1%

Aminoácidos 
básicos

Hidroxi 
aminoácidos 
neutros

Aminoácidos 
cíclicos 
neutros

Aminoácidos 
Ácidos

Outros aminoácidos neutros

14% 31%

45%

9%

1%



Para saber mais sobre a Riô e conhecer 
outros produtos, acesse o nosso site: 

Siga a Riô no Instagram: 

riobiocosmeticos.com

@riobiocosmeticos


